
Planejamento 1° ano A - De 30 a 03 de abril. 

                         Segunda-feira 30 de março. 

 
Terça-feira 31 de março. 

 

Quarta-feira 01 de abril. 

Recursos Livro didático (apostila), materiais do estojo e caderno 

Conteúdo: 
Grupo 2- 
Português 

Atividades 57 e 58 / Letras: sinais e sons - páginas 31 a 34 
Para auxiliar nas realizações atividades, recomendamos o manuseio do alfabeto 
móvel presente no envelope dentro da mochila. 

Matemática 
 

CONTINUAÇÃO:  
Atividades 43 a 49- páginas 88 a 90. 
O calendário 
Fazer a leitura de imagem do calendário da apostila da página 83 e responder os 
exercícios de aplicação das páginas 87 a 88. 

Recursos Livro didático (apostila), materiais do estojo e caderno 

Conteúdo: 
Grupo 2- 
Português 

Atividades 59 e 60 - página 35 a 39. 
Leitura e interpretação do texto "Histórias das fadas". 
Em seguida, segue o link de apoio ao tema abordado. 
https://www.youtube.com/watch?v=gknMlnxctmM 
Após a leitura e interpretação do texto e do vídeo, realizar as atividades propostas: 
1 a 5. 

Artes Atividade 6 – Cores, luz e sombra, formas. - Páginas.158 a 160. 
Leitura de texto “O tempo todo o tempo passa”. 
Links de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=anmoep3uLCg 
                              https://www.youtube.com/watch?v=oHkd1EC-BPE 
Após a leitura do texto, realizar os exercícios das páginas 159 e 160; 
1- Fazer um desenho representando a palavra “TEMPO”. 
2- Interpretar e apreciar a obra de Salvador Dali “A persistência da memória”, 

representando o tempo. 

Link de apoio sobre o Salvador Dali. 
 https://www.youtube.com/watch?v=rbka7lSC4dI 

Recursos Livro didático (apostila), materiais do estojo e caderno. 

Conteúdo: 
Grupo 2- 
Matemática 

CONTINUAÇÃO: 
Atividades de 50 a 56 páginas 91 a 95 
Classificação, seriação e padrões. 
Orientamos para que assistam este vídeo de apoio, segue o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=JZxA_FZNd4o 

Português Continuação: No exercício 3 da página 37, recomendamos o uso do caderno 
pautado para registro. 
Após realizar a leitura do texto “Fadas boas e fadas más”, dialogar sobre o assunto 
e abordar o contexto do clássico “A bela adormecida”.  
Para realização da página 41, segue link de apoio aos pais. 



 

Quinta-feira 02 de abril. 

 

Sexta-feira 03 de abril. 

 

Bons estudos!!!  

Estamos com saudades. Com carinho, Profª Fernanda Rosa 

http://www.ebc.com.br/infantil/para-pais/2014/10/por-que-ler-contos-de-fadas-
para-as-criancas 

Recursos Livro didático (apostila), materiais do estojo e caderno 

Conteúdo:  
Amigavelmente 

AULA CINCO: Vamos conversar sobre as regras? PÁGINAS  47 a 54 
A escola é um espaço onde geralmente a criança experimenta, pela primeira 
vez, a vida em sociedade. Nela, aprende a lidar com as diferenças e a respeitá-
las. 
Nessa aula temos o objetivo de discutir as regras da sala de aula e da escola. 
ORIENTAÇÕES:  
- No exercício 1 dialogar sobre como seria viver sem regras e combinados; 
- Localizar no caça palavras algumas palavras importantes para a rotina em 
grupo (exercício 2); 
-Com o auxílio de seus familiares, no exercício 3 da página 51 ler os 
combinados da tabela e ilustrar; 
- No exercício 4 marcar quais atitudes você gostaria que fossem combinados da 
turma; 
- Saber lidar com as emoções, nem sempre é uma tarefa fácil.  
Para realização do exercício 5 contamos com a ajuda da história “O monstro 
das cores”, ele nos dá algumas dicas de como separar cada emoção  
https://www.youtube.com/watch?v=QN5yJ4y_c74 
 

Recursos    Livro didático (apostila), materiais do estojo e caderno 

Conteúdo: 
Grupo 2- 
Português 

Atividade 64 e 65 - A sequência e o tempo da narrativa - página 42 a 46. 
Realizar a leitura da história” Chapeuzinho Vermelho”, e fazer os exercícios 1 
e 2. 
Para o exercício 3 da página 44 e exercício 4 da página 45 utilizar o caderno 
pautado, caso o espaço não seja suficiente. 
Material de apoio para os pais: 
https://www.youtube.com/watch?v=nW04XyqpUSA 
 

Matemática Realizar os exercícios propostos: 8, 9 e 10 das páginas 95 a 97. 
- Ligue os pontos fazendo a sequência numérica e registrá-las no caderno. 
-Associação de letras e numerais. 
-Descobrir o modelo correto do cachorro. 


